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STRESZCZENIE
W artykule „KOD LICZB PIERWSZYCH” wykazuję, że liczby pierwsze rozmieszczone są na osi liczbowej
uporządkowanie w stosunku do iloczynów i ich występowanie nie jest przypadkowe czy chaotyczne,
jak chwastów na polu, a całkowicie poddane ścisłym regułom zależności liczb pierwszych od ilości
liczb całkowitych do połowy danej wielkości ½N. Z tej zależności i uporządkowania można dokładnie
obliczyć ile liczb pierwszych jest w danym przedziale, znając liczbę rozkodowującą, połowę danej
wielkości, w której są zapisane od zarania, czy tego chcemy, czy nie, a także przewidzieć ich ilość w
następnym przedziale liczb do połowy danej wielkości ½N, wykorzystując ich stale wzrastający o 1.08
stosunek liczb pierwszych do ½N.
STOSUNEK LICZB PIERWSZYCH DO ILOCZYNÓW
Każda liczba naturalna jest albo liczbą pierwszą, albo iloczynem liczby pierwszej to znaczy, że każda
liczba całkowita jednoznacznie rozkłada się na iloczyn liczb pierwszych. Stąd też ta wzajemna
zależność liczb pierwszych od ilości liczb całkowitych, czyli ile liczb pierwszych może być w danym
przedziale liczb.
Stosunek liczb pierwszych do iloczynów został już określony, a wynika on ze zdolności do tworzenia
identycznych sum pośrednich do danej wielkości. Do dziesięciu mamy 4 liczby pierwsze (2 + 3 + 5 + 7
= 17), ich suma to 17 i tworzą one 4 identyczne sumy pośrednie do 10 [(2 + 8 = 10), (3 + 7 = 10), (5 +5
= 10), (7 + 3 = 10), (8 + 7 + 5 + 3 = 23), a suma składników dopełniających do 10 to 23. (17 + 23 = 40/4
= 10). Według tego schematu będzie się kształtował stosunek liczb pierwszych do ich iloczynów, to
znaczy na 40 liczb nieparzystych w danym przedziale, może być 17 liczb pierwszych (od 20 – 23, 29,
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 do 100) i 23 ich iloczynów (21, 25, 27, 33, 35,
39, 45, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 99), co można zapisać wzorem π(N) +
∑[p(p’)] = ½N, który mówi że suma ilości liczb pierwszych i ich iloczynów równa jest połowie danej
wielkości. Od 20 do 100 jest 80 liczb w tym połowa czyli 40 = 17 + 23 to liczby pierwsze i ich iloczyny.
Do 20/2 = 10 = 8 + 2 mamy 8 liczb pierwszych (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19) i 2 iloczyny (9, 15), zaś do
100/2 = 50 = [(8 + 17) + (2 + 23)] = 25 + 25 stosunek ten się wyrównuje.
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Wystarczy więc utworzyć tabelę z tak następujących regularnie co 2 (3, 5 ,7, 9, 11, 13, 15, 17, 19)
liczb, a bez sita Eratosthenesa mamy wyselekcjonowane wszystkie liczby pierwsze i ich iloczyny. Na
pierwszy rzut oka widać z jaką regularnością występują iloczyny liczby 3, co 18 liczb (9-27-45) czy
iloczyny liczby 5, co 30 liczb (25-55-85, 35-65-95) czy iloczyny liczby 7, co 42 liczby (49-91-133), lub
iloczyny liczby 11, co 22 liczby (121-143, 187-209), lub iloczyny liczby 13, co 78 liczb (169-247, 403481), lub iloczyny liczby 17, co 34 liczby (289-323).
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Z tej tabeli wynika wyraźnie, że liczby pierwsze wraz z iloczynami większymi niż 3 tworzą dwa
odrębne ciągi (11-29-47-65-83-101, 13-31-49-67-85-103), obok ciągu iloczynów liczby 3 (15-33-51-69)
Formuła π(N) + ∑p(p’)>3 = 34q+1 mówi, że ilość liczb pierwszych do danej wielkości N plus ilość
iloczynów liczb pierwszych większych niż 3, tworzy stałą sumę 34 + 1, rosnącą w postępie
geometrycznym (34q)+1. Również iloczyny liczby 3 tworzą stałą sumę 17 – 1, rosnącą w postępie
geometrycznym (17q)-1. Te dwie sumy (34+1) + (17-1) = 51 dopełniają się do połowy danej wielkości,
która rośnie w postępie geometrycznym (51q). Stąd piszemy [π(N) + ∑p(p’)>3] + ∑3(p) = ½N, (26 + 9)
+ 16 = (34+1) + (17-1) = 51 = 26 + (9 + 16) = 26 + 25 i to jest podstawowy wzór na stosunek liczb
pierwszych do iloczynów.

Do 102/2 = 51 tylko 10 liczb pierwszych (3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31) wytwarza 25 iloczynów
(9/3, 15/5, 21/7, 25/5, 27/9, 33/11, 35/7, 39/13, 45/15, 49/7, 51/17, 55/11, 57/19, 63/7, 65/13,
69/23, 75/25, 77/11, 81/27, 85/17, 87/29, 91/13, 93/31, 95/19, 99/33). Każda z tych liczb zna swoje
miejsce w szeregu, czyli siłą rzeczy więcej jak 25 iloczynów w tych trzech ciągach się nie mieści, bo
każdy iloczyn stoi na miejscu, które oznacza i zarezerwowane jest tylko dla niego.
Do 102 może być tylko 96/6 = 16 iloczynów liczby 3, do 1,020 zaś 1,014/6 = 169, a do 10,200 zaś
10,194/6 = 1,699 iloczynów liczby 3. Są to więc takie liczby stałe, które sprawiają że suma liczb
pierwszych i iloczynów większych niż 3 ma postać (34 +1) = 26 + 9, (340 + 1) = 171 + 170, (3400 + 1) =
1252 + 2149. Ma to oczywiście zdecydowany wpływ na stosunek liczb pierwszych do iloczynów, który
kształtuje się następująco: 26/25, (1:1)±0.5, 16 + 9 = 25, 171/339, 169 + 170 = 339, (1:2)±1,
1,252/3,848, (1:3)±23, 1,699 + 2,149 = 3,848.
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Jak wynika z powyższej tabeli stosunek liczb pierwszych do iloczynów rośnie równomiernie stale o
(n:n’)±n, co wynika z równania n + n’ = ½N/n, 51/2 = 25.5, 26 – 25.5 = 0.5, 26/25, (1:1)±0.5, 25.5 + 0.5
= 26, 25.5 – 0.5 = 25, 510/3 = 170, 171 – 170 = 1, 171/339, (1:2)±1, 170 + 1 = 171, 2(170) – 1 = 339,
5,100/4 = 1275, 1275 – 1252 = 23, 1252/3848, (1:3)±23, 1275 – 23 = 1252, 3(1275) + 23 = 3848,
51,000/5 = 10,200, 10,200 – 9,766 = 434, 9766/41234, (1:4)±434, 10,200 – 434 = 9,766, 4(10,200) +
434 = 41,234, 510,000/6 = 85,000, 85,000 – 81,749 = 3,251, 81,749/428,251, (1:5)±3,251, 85,000 –
3,251 = 81,749, 5(85,000) + 3,251 = 428,251, 5,100,000/7 = 728,571, 728,571 – 696,575 = 31,996,
696,575/4,403,425, (1:6)±31,996, 728,571 – 31,996 = 696,575, 6(728,571) + 31,996 = 4,403,425,
51,000,000/8 = 6,375,000, 6,375,000 – 6,068,228 = 306,772, 6,068,228/44,931,772, (1:7)±306,772,
6,375,000 – 306,772 = 6,068,228, 7(6,375,000) + 306,772 = 44,931,772, 510,000,000/9 = 56,666,666,
56,666,666 – 53,757,100 = 2,909,566, 53,757,100/456,242,900, (1:8)±2,909,566, 56,666,666 –
2,909,566 = 53,757,100, 8(56,666,666) + 2,909,566 = 456,242,900, czyli o ile mniej ±n jest liczb
pierwszych, tym o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,.. razy więcej ±n ich iloczynów.
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A oto jak wygląda tabela liczb pierwszych i ich iloczynów większych niż 3, π(N) + ∑p(p’)>3
rozwijających się w postępie geometrycznym (34q)+1, oraz iloczynów liczby 3, ∑3(p) w postępie
(17q)-1.
Tak w prosty sposób za pomocą dodawania i odejmowania możemy w oparciu o stałe składniki
obliczyć wszystkie elementy tego prostego równania: [π(N) + ∑p(p’)>3] + ∑3(p) = ½N, (26 + 9) +

16 = (34+1) + (17-1) = 51 = 26 + (9 + 16), 25 – 9 = 17 – 1 = 16, 26 + 9 = 34 + 1, (34 + 1) – 26 = 9

Stosunek liczb pierwszych do iloczynów określony tą metodą, mówi raczej ile liczb pierwszych jest
mniej a iloczynów więcej w zaokrąglonym do liczb całkowitych stosunku (n : n)± n, (1:2)±1, (1:3)±23,..
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FUNKCJA ILOŚCI LICZB PIERWSZYCH π(N)
Dotąd wydawało się, że liczby pierwsze są zupełnie przypadkowo rozmieszczone na osi liczbowej.
Przy czym zaobserwowano, że liczb pierwszych jest tym mniej im większe liczby rozpatrujemy. Liczby
pierwsze gdy chodzi o ich rozmieszczenie, podlegają jednej zasadzie, że suma liczb pierwszych i ich
iloczynów tworzą połowę danej wielkości π(N) + ∑p(p’) = ½N, czyli są wzajemnie od siebie zależne.
Liczby pierwsze podlegają, również prawu przystawania według modułu ≡ 102, stąd ilość liczb
pierwszych w stosunku do połowy danej wielkości asymptotycznie maleje, podczas gdy ilość ich
iloczynów asymptotycznie rośnie.

(½N)/∑[p(p’)] = (51/25)/25 = (2:1)+1, 2(25) + 1 = 51, (510/339)/170 = (3:2)-1, 2(170) – 1 = 339
(5100/3848)/170 = (30:22)+108, 22(170) + 108 = 3,740 + 108 = 3,848.

Trudno wyobrazić sobie bardziej równomierne rozmieszczenie liczb pierwszych i ich iloczynów niż te,
wynikające z tego jak następują jedne po drugich w stałych odległościach, co 6 liczb, dopełniając się
wzajemnie w ściśle określonym stosunku (34+1) + (17-1) do połowy danej wielkości ½N = 51, jak to
widzimy na powyższym wykresie liniowym. [π(N) + Σ[p(p’)>3] + ∑3(p) = ½N. Dlatego, mimo że w
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hipotezie Riemanna, funkcja rozmieszczenia liczb pierwszych π(x), jest funkcją stopniową małych
poważnych nieprawidłowości, to w potrójnym ciągu arytmetycznym liczb pierwszych i ich iloczynów,
o stałym odstępie D = 6 do połowy danej wielkości ½N, widzimy zaskakującą gładkość.
Równomierność, z jaką ten wykres rośnie, nie zawdzięcza on wyrażonej liczbie liczb pierwszych do
połowy danej wielkości ½N, które mogą być zlokalizowane funkcją logarytmiczną, ale ich
regularnemu rozmieszczeniu, które pochodzi od stałej różnicy d = 6 pomiędzy członami potrójnego
ciągu arytmetycznego liczb pierwszych i ich iloczynów.

Podobną regularność dostrzegamy, gdy liczby pierwsze uszeregujemy według podwójnie
charakterystycznych dla nich liczb jedności 7 – 11 – 13 – 17 – 19 – 23 – 29 – 31. Tworzą wtedy 8
ciągów liczb pierwszych o odstępie n(30) = n(5*6).
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Świadczy to o ogromnej regularności z jaką rozmieszczone są liczby pierwsze, w blokach 51(q) liczb
czyli do połowy danej wielkości ½N, jak to widać w poniższej tabeli.

Z tej zależności i uporządkowania można dokładnie obliczyć jaka ilość liczb pierwszych jest w danym
przedziale, a także przewidzieć ich ilość w następnym przedziale liczb do połowy danej wielkości ½N.
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Z taką samą dokładnością co do jednego można obliczyć ilość liczb pierwszych wykorzystując ich stale
wzrastający o 1.08 stosunek liczb pierwszych do połowy danej wielkości ½N. Bierze się to stąd, że
zarówno liczby pierwsze jak i ich iloczyny tworzą ciągi, a suma ciągu podzielna jest bez reszty przez 16
π(N) + ∑p(p’) = ½N/16, 9,766 + 41,234 = 51,000/16 = 3,187.5, gdy 9,766 liczb pierwszych wchodzi w
pary z ich 41,234 iloczynami, tworzą ciąg złożony z 16(3,187.5) = 51,000 liczb. Jeżeli teraz podzielimy
iloraz sumy liczb pierwszych i ich iloczynów przez iloraz samych liczb pierwszych 9,766/16 = 610.375
to otrzymamy 3,187.5/610.375 = 5.2221994 jaki jest stosunek liczb pierwszych do połowy danej
wielkości. I odwrotnie dzieląc iloraz wszystkich liczb do połowy danej wielkości przez stosunek w
jakim są liczby pierwsze 3,187.5/5.2221994 = 610.375, otrzymujemy iloraz liczb pierwszych w tym
ciągu, który pomnożony przez 16(610.375) = 9,766 daje ilość liczb pierwszych w ciągu z dokładnością
co do jednego. Najprościej 51,000/5.2221994 = 9,766, czyli ½N została rozkodowana.
31,875/6,2386084 = 5,109.3125(16) = 81,749 p
318,750/7.3215375 = 43,535.9375(16) = 696,575 p
3,187,500/8.4044304 = 379,264.25(16) = 6,068,228 p
31,875,000/9.4871189 = 3,359,818.75(16) = 53,757,100 p
318,750,000/10.5693730 = 30,157,891(16) = 482,526,256 p
3,187,500,000/11.6512593 = 273,575,576.5625(16) = 4,377,209,225 p
31,875,000,000/12.7328246 = 2,503,372,250.5625(16) = 40,053,956,009 p
318,750,000,000/13.8141519 = 23,074,163,410.875(16) = 369,186,614,574 p
3,187,500,000,000/14.8952972 = 213,993,715,426.875(16) = 3,423,899,446,830 p
31,875,000,000,000/15.9762998 = 1,995,142,825,708.4375(16) = 31,922,285,211,335 p
318,750,000,000,000/17.0571887 = 18,687,135,657,310.1875(16) = 298,994,170,516,963 p
3,187,500,000,000,000/18.1379858 = 175,736,161,176,694.75(16) = 2,811,778,578,827,116 p
31,875,000,000,000,000/19.2187076 = 1,658,540,238,158,568.5(16) = 26,536,643,810,537,096 p
31,875(10¹⁸)/25.702018 = 1,240,174,992,729,662,527,120.8125(16) = 19842799883674600433933 p
Znając równomiernie powiększający się stosunek liczb pierwszych do ½N zawsze o 1.08 możemy
obliczyć, że w ciągu złożonym z 51(10²⁴) liczb będzie 318,750(10¹⁵)/26.7820180 =
11,901,642,363,170,691,618,533(16) = 190,426,277,810,731,065,896,528 liczb pierwszych, a w ciągu
złożonym
z
510(10²⁴)
liczb
będzie
3,187,500(10¹⁸)/27.8620180
=
114,403,055,801,629,300,505,081(16) = 1,830,448,892,826,068,808,081,296 liczb pierwszych, a w
ciągu
złożonym
z
5,100(10²⁴)
liczb,
będzie
31,875(10²¹)/28.9420180
=
1,101,339,927,298,780,617,163,599,303(16) = 17,621,438,836,780,489,874,617,588,848 liczb
pierwszych.
Dla porównania poniżej funkcja ilości liczb pierwszych π(x) w systemie dziesiętnym. Widać, że te
liczby 10/4, 100/25, 1,000/168,.. ni jak mają się do siebie, bo nie ma tu żadnej widocznej zależności.
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W przeciwieństwie do poniższej tabeli, ukazującej jak liczby pierwsze dopełniane są do ½N.
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Wniosek; zgodnie z powyższym, oczywiste jest, że funkcja dzeta Riemanna jest oparta na fałszywej
hipotezie do reprezentowania liczb pierwszych. Dlatego niemożliwe jest obalenie lub uzasadnienie
dowodu na Hipotezę Riemanna, gdyż nie ma podstaw na których się opiera.
Tym samym zagadka rozmieszczenia liczb pierwszych została rozwiązana. Odtąd ciąg liczb pierwszych
nie jest podobny do przypadkowego ciągu liczb, lecz do uporządkowanego stopniowo malejącego
stosunku liczb pierwszych do połowy danej wielkości. W końcu poszukiwana od wieków przez
matematyków tajemnicza struktura liczb pierwszych i ich iloczynów została odkryta i muzykę jej
można napisać w nieskończoność.
STOSUNEK LICZB BLIŹNIACZYCH DO PIERWSZYCH
Liczby bliźniacze, to dwie liczby pierwsze, które można przedstawić w formie (6n ± 1), 6(1) – 1 = 5,
6(1) + 1 = 7, 6(2) – 1 = 11, 6(2) + 1 = 13. A oto jak układają się liczby pierwsze w pary bliźniacze.

Widzimy, że numer miejsca na którym się plasują jest liczbą, której sześciokrotny iloczyn 6(n) ± 1 je
tworzy 6(10) - 1 = 59, 6(10) + 1 = 61, 6(12) – 1 = 71, 6(12) + 1 = 73. Do 102 mamy wśród 35 liczb jest
siedem par liczb bliźniaczych plus jeden 2(7) + 1 = 15. Do 1020 wśród 341 liczb pierwszych i ich
iloczynów większych niż 3, liczb bliźniaczych jest 2(34) + 1 = 69.
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Na powyższym wykresie liniowym, widzimy dokładnie jak liczby pierwsze i bliźniacze rozmieszczone
są w 16 ciągach o stałym odstępie n(30), 11-13, 41-43, 71-73, 101-103, 29-31, 59-61, 149-151,..
Tę własność można wykorzystać przy obliczaniu ilości liczb bliźniaczych do danej wielkości. Jeżeli ilość
liczb pierwszych i bliźniaczych możemy zapisać w postaci ilorazu liczby 16 np.: π(1020) = 16(10.6875)
= 171, a π₂(1020) = 16(4.3125) = 69 to łatwo z tego obliczyć jaki jest stosunek liczb pierwszych do
liczb bliźniaczych 171/69 = 2.4782608 = 10.6875/4.3125.
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W przedziale 10,000≤p≤10,200, liczb pierwszych jest 23, czyli (1229 + 23) = 1252 liczb pierwszych, a
liczb bliźniaczych 10, czyli w sumie π₂(10,000) + π₂(10,200) = 408 + 10 = 418 liczb
10007, 10009, 10037, 10039, 10061, 10067, 10069, 10079, 10091, 10093, 10099, 10103, 10111,
10133, 10139, 10141, 10151, 10159, 10163, 10169, 10177, 10181, 10193.
Widzimy jak liczby pierwsze i bliźniacze zachowują między sobą stały odstęp n(30), 10007-10009,
10037, 10067-10069, 10061, 10091-10093, 10103, 10111-10133, 10163, 10193,..
W przedziale π(100000≤p≤102000) liczb pierwszych jest 174. czyli (9,592 + 174) = 9,766 w sumie liczb
pierwszych i 29 liczb bliźniaczych π₂(100,000) + π₂(102,000), jest (2,446 + 29) = 2,475.
100003, 100019, 100043, 100049, 100057, 100069, 100103, 100109, 100129, 100151, 100153,
100169, 100183, 100189, 100193, 100207, 100213, 100237, 100267, 100271, 100279, 100291,
100297, 100313, 100333, 100343, 100357, 100361, 100363, 100379, 100391, 100393, 100403,
100411, 100417, 100447, 100459, 100469, 100483, 100493, 100501, 100511, 100517, 100519,
100523, 100537, 100547, 100549, 100559, 100591, 100609, 100613, 100621, 100649, 100669,
100673, 100693, 100699, 100703, 100733, 100741, 100747, 100769, 100787, 100799, 100801,
100811, 100823, 100829, 100847, 100853, 100907, 100913, 100927, 100931, 100937, 100943,
100957, 100981, 100987, 100999, 101009, 101021, 101027, 101051, 101063, 101081, 101089,
101107, 101111, 101113, 101117, 101119, 101141, 101149, 101159, 101161, 101173, 101183,
101197, 101203, 101207, 101209, 101221, 101267, 101273, 101279, 101281, 101287, 101293,
101323, 101333, 101341, 101347, 101359, 101363, 101377, 101383, 101399, 101411, 101419,
101429, 101449, 101467, 101477, 101483, 101489, 101501, 101503, 101513, 101527, 101531,
101533, 101537, 101561, 101573, 101581, 101599, 101603, 101611, 101627, 101641, 101653,
101663, 101681, 101693, 101701, 101719, 101723, 101737, 101741, 101747, 101749, 101771,
101789, 101797, 101807, 101833, 101837, 101839, 101863, 101869, 101873, 101879, 101891,
101917, 101921, 101929, 101939, 101957, 101963, 101977, 101987, 101999.
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Znając ilość liczb pierwszych zapisaną w postaci ilorazu liczby 16 i stosunek w jakim są do nich liczby
bliźniacze to dzieląc ten iloraz przez stosunek otrzymujemy iloraz liczb bliźniaczych wynikający z tego
stosunku. Warto zauważyć że ten stosunek od π(10,200)/π₂(10,200) = 1252/418 = 2.9952153, stale
wzrasta o 0.945. W ten sposób jeżeli do π₂(10,200) jest 418 liczb bliźniaczych i 1252 liczb pierwszych
to stosunek ich wynosi 2.9952153 a następny o 0,945 większy równa się 3.9458585. Dzieląc więc ten
iloraz ilości liczb pierwszych przez stosunek 3.9458585 i mnożąc przez 16, (9766)/16 =
610.375/3.9458585 = 154.6875(16) = 2,475 otrzymujemy ilość liczb bliźniaczych w stosunku
3.9458585 do liczb pierwszych w tym ciągu. W ten sposób możemy ze stosunku obliczyć każdą ilość
liczb bliźniaczych.
81,749/16 = 5,109.3125/4.8910494 = 1044.625(16) = 16,714 p, p+2
696,575/16 = 43,535.9375/5.8300064 = 7467.5625(16) = 119,481 p, p+2
6,068,228/16 = 379,264.25/6.7700144 = 56,021.1875(16) = 896,339 p, p+2
53,757,100/16 = 3,359,818.75/7.7150019 = 435,491.625(16) = 6,967,866 p, p+2
482,526,256/16 = 30,157,891/8.6600008 = 3,482,435.125(16) = 55,718,962 p, p+2
4,377,209,225/16 = 273,575,576.5625/9.6050000 = 28,482,621.125(16) = 455,721,938 p, p+2
40,053,956,009/16 = 2,503,372,250.5625/10.550000 = 237,286,469.0625(16) = 3,796,583,505 p, p+2
369,186,614,574/16 = 23,074,163,410.875/11.495 = 2,007,321,740.75(16) = 32,117,147,852 p, p+2
3,423,899,446,830/16 = 213,993,715,426.875/12.44 = 17,202067156.3125(16) = 275233074501 p, p’
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Jak widzimy do liczby 360/2 = 180 mamy ich 20 par, czyli 40 liczb bliźniaczych o dalsze 40 do 80 liczb
wzrosną po 800 liczbach przy 1160/2 = 580, by po 840 liczbach przy 2000/2 = 1000 jest ich 120, a po
980 liczbach przy 2980/2 = 1490 jest ich o 40 więcej, czyli 160 liczby bliźniacze. Tak równomiernie są
rozmieszczone liczby bliźniacze stale o 40 więcej (40-80-120-160-200-240-280-320-360-400,.).
Stąd wynika, że zarówno liczby pierwsze jak i bliźniacze są zakodowane w systemie szesnastkowym w
połowie danej wielkości i dlatego możemy je odtworzyć.
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